Forslagstekst
Både det nordiske samarbeidet og samarbeidet med ESA bidrar til viktige og tradisjonsrike
arrangementer for foreningen, og er per i dag de eneste internasjonale tilbudene
Juristforeningen har til jusstudentene. Det må vi ta vare på. De siste årene har foreningen
imidlertid opplevd problemer med rekruttering spesielt til disse understyrene, også sett bort
fra korona. Det har også vært veldig varierende hvor stort engasjement man har fått til rundt
de forskjellige aktivitetene, og man har opplevd at tillitsvalgte har falt fra underveis i
vervene.
Det er på tide å prøve noe nytt for å skape engasjement og et understyre som flere ønsker å
bli med i. Vi foreslår derfor å slå sammen dagens Nordisk Gruppe og Europastyret til en
Internasjonal Gruppe.
Antallet verv i foreningen ikke er foreslått endret, da vi mener et styre på seks tillitsvalgte er
den beste løsningen. Det vil for det første være enklere å benytte seg av dette som et
“førstegangsverv” når man har et større styre, som gir en økt trygghetsfølelse med tanke på
arbeidsmengde og ansvarsfordeling. I tillegg vil det bli mer overskudd for alle når styrenes
ansvar blir forent, for eksempel blir det bare ett budsjett å føre, som gir mer fleksibilitet for
styret til å fordele andre arbeidsoppgaver som det passer seg. Det er vår oppfatning at det
også vil bli lettere å rekruttere medarbeidere med en slik endring. Den økte kapasiteten til
styret kan også føre med seg utvidelser av arbeidsområder - kanskje blir det flere ølmøter,
eller muligheter for å arrangere internasjonale reiser utover ESAs konkurranse og nordiske
uker.
Vi tror også at flere medlemmer i et styre vil føre med seg en forenkling i rekrutteringen - det
vil være flere som engasjerer seg, og dermed flere kontaktnettverk å dra nytte av. I tillegg vil
et større styre kunne bidra til et bedre miljø internt i styret, og en større følelse av å være med
i foreningen som helhet. Et motivert og trygt styre vil trolig kunne utføre sine
arbeidsoppgaver og rekruttere enklere.
Forslag til fordeling av arbeidsoppgaver er tilpasset arbeidsmengde, og henter inspirasjon fra
andre styrer med liknende aktiviteter, der slike større arrangementer som ESAs
Prosedyrekonkurranse og Nordisk uke har et eget ansvarsområde. Høstsemesteret blir tiden
dette styret har mest å gjøre, men det er ikke uvanlig at et styre har mesteparten av
arbeidsmengden i kun ett semester. Arbeidsmengden vil heller ikke øke, da forslaget ikke
tilfører noen nye arrangementer, men gir styret flere hender å fordele ansvar og arbeid på.
Sammenslåingen av Nordisk Gruppe og Europastyret vil også kunne gi nye muligheter til å
tenke nytt og finne nye løsninger for økonomien. Begge understyrer har tradisjonelt en nokså
mager økonomi, der man ofte går i underskudd (i varierende grad). Det er ikke i seg selv noe
problem å gå i underskudd i Juristforeningen (takk ALD <3), men vi bør uansett ønske
velkommen endringer som gjør det lettere å finne sponsorer og hvor utgifter og inntekter kan
spres over flere arrangementer. I dag er verken Nordisk Gruppe eller Europastyret en del av

WR-avtalen - men det har ikke hatt nevneverdig betydning for innhenting av spons for disse
styrene de siste årene. Uavhengig av om Internasjonal Gruppe vil holdes utenfor eller
innenfor WR-avtalen vil det antakelig bli lettere å hente inn (eventuell ikke-konkurrerende)
spons enn det som har blitt hentet inn de senere år. Arbeidet med dette styrkes også av
opprettelsen av en egen PR- og sponsoransvarlig.
I forslaget flyttes avsnittene om presidenten til en egen paragraf, da det er ryddigere, og gjør
det klart at president eller visepresident i Nordiska Sekretariatet ikke har en aktiv rolle i
Internasjonal Gruppe, med mindre de er sittende medlem i Gruppen allerede, som er normal
praksis i sekretariatet. Presidenten og visepresidenten skal holde Sekretariatets interesser
først, mens Internasjonal gruppe skal holde Juristforeningens interesse i samarbeidet høyest.

Nåværende lovtekst
Kapittel 3. Regnskaper, budsjett, revisjon og disponering av overskudd.
§ 3-3. Fremleggelse av avsluttende beretning og regnskap for avsluttede styrer
etc.
Hvert vårsemester fremlegger det foregående Hoppeball/Staldthing, Nordisk Uke,
Hyttestyret og Foreningsstyret og Stud.Jur. årsberetning og regnskap.
(...)
Kapittel 4. Valg.
§ 4-5. Valg i høstsemesteret
(1)
På hver ordinære generalforsamling i høstsemesteret, velges med funksjonstid
de to kommende semestrene:
(...)
b) internasjonal sekretær, økonomiansvarlig og medlem i Nordisk Gruppe
(...)
g) Europastyret
h) Bobestyrer, Chorus Mixtus
(...)

Kapittel 13. Europastyret

§ 13-1. Europastyrets oppgaver
Europastyret er ansvarlig for Juristforeningens aktiviteter som arrangeres i samarbeid
med EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Dette inkluderer forelesninger hvert semester
og prosedyrekonkurranse i høstsemesteret.
§13-2. Europastyrets sammensetning og oppgavefordeling.
Europastyret består av leder og to medlemmer.
Leder er ansvarlig for driften av europastyret
Medlemmene skal medvirke til at Europastyrets oppgaver blir skjøttet på best mulig
måte.
Kapittel 21. Nordisk Gruppe.
§ 21-1. Nordisk Gruppes oppgaver.
Nordisk Gruppe skal fremme et godt samarbeid med de andre juristforeningene i
Norden og sørge for kunngjøring av innbydelser til Nordiske uker og andre
arrangementer av internasjonal karakter.
Hvert høstsemester er Nordisk Gruppe ansvarlig for avviklingen av Nordisk uke i
Oslo.
§ 21-2. Nordisk Gruppes sammensetning og oppgavefordeling
Nordisk Gruppe består av en leder, en økonomiansvarlig og ett medlem. Lederen
bærer tittelen internasjonal sekretær.
I de tilfeller der presidenten eller visepresidenten i det Nordiska Sekretariatet kommer
fra Det juridiske fakultet i Oslo anses denne, etter godkjennelse fra foreningsstyret,
også som tillitsvalgt.
Internasjonal sekretær leder arbeidet og representerer Juristforeningen i det Nordiske
Samarbeidet. Internasjonal sekretær bør oppnevne en komité for gjennomføring av
Nordisk uke, jf. § 5-5. Ledelsen av komiteen kan delegeres til et annet medlem av
Nordisk Gruppe.
Økonomiansvarlig fører regnskap for Nordisk Gruppe og sørger for en forsvarlig
økonomiforvaltning.
Medlemsverv(ene) innebærer å bistå den internasjonale sekretæren med planlegging
og praktiske gjøremål.
President og visepresident i det Nordiske sekretariatet har arbeidsoppgaver satt av
sekretariatet.

Forslag til ny lovtekst
Kapittel 3. Regnskaper, budsjett, revisjon og disponering av overskudd.
§ 3-3. Fremleggelse av avsluttende beretning og regnskap for avsluttede styrer
etc.
Hvert vårsemester fremlegger det foregående Hoppeball/Staldthing, Internasjonal
Gruppe, Hyttestyret og Foreningsstyret og Stud.Jur. årsberetning og regnskap.
(...)
Kapittel 4. Valg.
§ 4-5. Valg i høstsemesteret
(2)
På hver ordinære generalforsamling i høstsemesteret, velges med funksjonstid
de to kommende semestrene:
(...)
b) Internasjonal Sekretær, Økonomiansvarlig, Ukesjef, Konkurransesjef, PR- og
sponsoransvarlig og Fagansvarlig i Internasjonal Gruppe.
(...)
g) Bobestyrer, Chorus Mixtus
(...)

Kapittel 13. Internasjonal Gruppe
§ 13-1. Internasjonal Gruppes oppgaver.
Internasjonal Gruppe er ansvarlig for å sikre gode relasjoner med Juristforeningens
internasjonale samarbeidspartnere. Særlig gjelder dette samarbeidet med EFTAs
overvåkningsorgan (ESA) og Nordiska Sekretariatet.
I samarbeidet med ESA skal Internasjonal Gruppe avholde forelesninger hvert
semester og prosedyrekonkurranse i høstsemesteret.
I samarbeidet med Nordiska Sekretariatet skal Internasjonal Gruppe sikre at
Juristforeningens plikter og interesser ivaretas, samt sørge for promotering og
deltagelse på Sekretariatets internasjonale arrangementer. Hvert høstsemester skal
Internasjonal Gruppe avholde en Nordisk uke i Oslo.

§13-2. Internasjonal Gruppes sammensetning og oppgavefordeling
Internasjonal Gruppe består av en leder som bærer tittelen Internasjonal sekretær, én
økonomiansvarlig, én ukesjef, én konkurransesjef, én PR- og sponsoransvarlig, og én
fagansvarlig.
Internasjonal sekretær leder arbeidet og representerer Juristforeningen i Internasjonale
samarbeid.
Økonomiansvarlig fører regnskap for Internasjonal Gruppe og sørger for en forsvarlig
økonomiforvaltning.
Ukesjefen har hovedansvaret for booking, logistikk, innkjøp og andre forberedelser til
Nordisk uke i Oslo.
Konkurransesjefen har hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av ESAs
prosedyrekonkurranse.
PR- og sponsoransvarlig har ansvar for markedsføringen av styrets og foreningens
arrangementer, samt innhenting av sponsorinntekter og annen støtte.
Fagansvarlig har ansvar for det faglige opplegget under Oslo-Uken og å arrangere
ølmøter.
§13-3 President og Visepresident i Nordiska Sekretariatet
I de tilfeller der presidenten eller visepresidenten i det Nordiska Sekretariatet kommer
fra Det juridiske fakultet i Oslo anses denne, etter godkjennelse fra foreningsstyret,
også som tillitsvalgt.
President og visepresident i det Nordiske sekretariatet har arbeidsoppgaver satt av
Nordiska Sekretariatet, og har ingen direkte funksjon i Internasjonal Gruppes
oppgaver.
Denne paragraf kommer ikke til anvendelse om presidenten eller visepresidenten i
Nordiska Sekretariatet innehar et verv i Internasjonal Gruppe.
Kapittel 21 oppheves.
Gammelt kapittel 22 blir nytt kapittel 21, gammelt kapittel 23 blir nytt kapittel
22 og så videre, med dertil hørende endringer i paragrafnummer og
henvisninger.
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